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L’ altre dia vaig anar al cine 
i van passar el tràiler de la 
nova pel·lícula de Ridley 

Scott. Es diu Prometheus, és de ci-
ència-ficció i aquí no s’estrenarà 
fins al mes d’agost. Veient les pri-
meres imatges, s’entén de segui-
da que Ridley Scott torna al terri-
tori fascinant i pertorbador d’Ali-
en, creada el 1979. Un cop a casa, 
en vaig buscar més informació i 
vaig descobrir que el film expli-
ca la història d’una nau espacial  
–Prometheus– que a finals del XXI 
va a la recerca d’una civilització 
alienígena. També vaig descobrir 
que es tracta d’això que en diuen 
una preqüela, és a dir, que se situa 
just abans de la història d’Alien.
 De moment –i que duri– el re-
curs a la preqüela sembla exclu-
siu del gènere fantàstic. Com que 
l’eix espai-temps ja està alterat 
d’entrada, els guionistes no han 
de patir gaire per la versemblan-
ça. Ho demostren exemples com 
les tres parts prèvies a La guerra de 
les galàxies, X-Men: primera genera-
ció i, ben aviat, Men in Black III, que 

fa allò de viatjar al passat per can-
viar el curs de la història. Abans, 
quan els productors volien espré-
mer l’èxit d’una pel·lícula, n’en-
carregaven la seqüela, posaven 
un 2 al darrere del títol –com ara 
Grease 2– i a vendre entrades. A ve-
gades l’èxit l’acabava convertint 
en una franquícia, com és el cas 
de Batman o del mateix Alien.
 La majoria de preqüeles funci-
onen bé perquè de bon principi 
ja hi ha molts incondicionals del 
primer film, però potser les hau-
ríem de veure com un símptoma 
de decadència. Fa anys que la in-
dústria de Hollywood inverteix 
tots els diners en efectes especials 
i menysté els guionistes. Si ara re-
corren a la prehistòria d’Alien, no 
és per la seva força argumental 
–que en té–, sinó per l’atracció 
dels efectes especials. En el fons, 
però, sí que hi ha un problema de 
coherència. No els fa res inventar 
una trama anterior a Alien, però 
ni es plantegen filmar-la amb la 
tecnologia del 1979. El dia que les 
vulguem veure en ordre cronolò-
gic, primer la preqüela i després 
l’Alien original, semblarà un viat-
ge al passat, i no al futur. H
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‘Adriana 
Lecouvreur’, 
la tràgica vida 
d’una diva
3L’obra de Francesco Cilea arriba a 
BCN amb 3 imponents repartiments

M. C.
 BARCELONA

E
ls abonats al Liceu i aficio-
nats a l’òpera celebraran la 
recuperació de la tempora-
da dilluns amb l’estrena a 

Barcelona d’una ambiciosa super-
producció d’Adriana Lecouvreur, de 
Francesco Cilea. El Liceu, el Covent 
Garden de Londres, la Staatsoper de 
Viena, l’Òpera de París i la de San 
Francisco s’han unit per recuperar 
un títol poc freqüent que ha estat ca-
vall de batalla de primeres figures. 
 El director Maurizio Benini diri-
geix des del fossat l’Orquestra i Cor 
del Gran Teatre en les 12 funcions 
previstes d’aquest melodrama. Hi 
haurà tres repartiments diferents, 
tots ells molt potents. «Aquesta òpe-
ra té un ritme pràcticament cine-
matogràfic per l’encertada combi-
nació de teatre i música», afirma 
Benini. «A Adriana Lecouvreur l’at-
mosfera ha de ser transparent per-
què, encara que és una obra veris-
ta, és diferent. Hi ha matisos, no cla-
robscurs», destaca. «El seu discurs 
musical està més lligat al simfonis-
me de Ravel i als colors de les obres 
de Massenet i Gounod», afegeix.
 El rol d’Adriana Lecouvreur és un 
bombó per a qualsevol soprano amb 
la bellíssima ària Io son l’umile ancella. 
Adriana Lecouvreur va ser una diva 
de la Comédie Française admirada 
per Voltaire que va morir en estra-
nyes circumstàncies el 1730, es creu 
que enverinada per una rival que de-
sitjava el mateix home que ella. En la 
funció inaugural la interpretarà Bar-
bara Frittoli, que debuta en aquest 
mític rol. «Aquest muntatge és tan 
bell com interessant perquè fer te-
atre dins del teatre, interpretar una 
actriu i mostrar la seva vida en esce-
na i entre bastidors és una cosa com-
movedora perquè parla de la nostra 
professió», destaca Frittoli. «Aques-
ta òpera té tots els elements del gè-
nere: amor, passió, política i mort. 
Quan l’hagi cantat davant el públic 

i l’hagi sentit en la meva pell en po-
dré dir més», afegeix. La seva rival es-
cènica serà la mezzosoprano Dolora 
Zajick (princesa de Bouillon), que ri-
valitza amb ella per l’amor de Mau-
rizio, pretendent al tron de Polònia, 
interpretat per l’apassionat tenor 
Roberto Alagna. «Adoro aquesta òpe-
ra. És una llàstima que sigui tan des-
coneguda», destaca el tenor, que va 
triomfar al Liceu amb Carmen, de Bi-
zet. Completen el repartiment Joan 
Pons (Michonet) i Giorgio Giuseppi-
ni (Príncep de Bouillon). 
 «El que m’agrada d’aquesta pro-
ducció és que és a la vegada tradi-
cional i moderna», subratlla Alag-
na. «La posada en escena és tradicio-
nal, està ambientada en l’època en  
què transcorre l’acció però els senti-
ments, pensaments i gestos són mo-
derns», afegeix. Tot està fet al detall 
en aquest muntatge amb una mag-
nífica escenografia i una posada en 

escena conceptual i elegant, on tot 
està estudiat. El director d’escena, 
David McVicar, segueix substanci-
alment les acotacions del llibret, fi-
del a l’estètica del verisme que tras-
llada a escena el que va passar en la 
vida real.
 «És fantàstic que el Liceu ha-
gi pogut reunir un elenc tan gran 
d’artistes. Comptar amb bons col-
legues és imprescindible», assenya-
la la cantant nord-americana que 
va debutar en el rol de Bouillon a 
Nàpols en un accidentat muntat-
ge: «Vaig haver d’amagar un home 
ferit que va buscar refugi al meu ca-
merino». H 

«Adoro aquesta òpera. 
És una llàstima que sigui 
tan desconeguda»,  
diu l’apassionat tenor 
Roberto Alagna

–¿És optimista?
–Les retallades han fet un mal 
enorme. Però sense cultura, sense 
valors, no podrem tenir una socie-
tat forta. No tot s’ha de destinar al 
futbol, i compte, que hi disfruto i 
m’encanta. H

«L’òpera no morirà mai, és massa be-
lla». El meu somni és que l’òpera tor-
ni a ser el que era, un art que connec-
ti amb la gent, marcat per les veus 
dels cantants, la passió, i deixi d’es-
tar marcada per les decisions políti-
ques i la rutina.

33 El tenor Fabio Armiliato, donant el do de pit a la Rambla. 
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